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SLO OY 
SERVICETARIFF 1.11.2019 (PRISER MOMS 0 %) 

 
Leveranssätt Pris €  

Timleverans:   45,00   
Timleverans, hämtning från logistikcentret: 35,00  

Normal leverans: 35,00  
Leverans 2 arbetsdagar eller längre:  24,00  

Dagsleverans: 35,00  
Normal leverans till SLO:s butik: 3,90  
Lokaldistriktsleverans: 45,00  

Leverans som kräver lyftanordningar: 140,00  + normal leveransavgift 
Leverans som kräver specialtransport: 140,00  + normal leveransavgift 
Expressleverans: 35,00 + faktiska fraktkostnader 
Nödleverans: 260,00  + faktiska fraktkostnader 
Postpaket (Paketautomat): 15,00  
 

Övriga tjänster  

Avgift för beställningar på under 50 €:    8,00 € 

Pappersfaktura: 2,90 € 

Nätfaktura/E-postfaktura:   0,00 € 

Försäkring* 0,28 % 
 

* SLO försäkrar alla leveranser för kundens del, om inte annat har avtalats skriftligt.  
 

Mättjänst för kablar  

Vid leverans av kabel av viss längd debiterar SLO följande serviceavgifter/mätning: Pris € 
Alla uppmätningar på över 1000 m 60,00 

Kablar med medelspänning 50,00 
Flerledarkablar med över 16 mm2 i tvärsnitt samt större telekablar med minst 100 par och 
optiska kablar under 1000 m 24,00 

Alla enledarkablar och flerledarkablar med högst 16 mm2 i tvärsnitt samt telekablar med mindre 
än 100 par: 12,00 

Leverans följande dag lyckas bäst om beställningen görs i god tid före kl. 15.30.   

 
Lastpallar, trummor och 
containrar 

Debitering Returneringskreditering 

Fin-pall 14 € Returneringskreditering 7 €, returneraren betalar 
frakten. 

EUR-pall 10 € Returneringskreditering 5 €, returneraren betalar 
frakten. 

Engångspallar Avgiftsfritt  

Kabeltrummor Enligt SLO:s prislista  

Andra hela förpackningar  
(NK-pallar, kragar o.d.) 
 

Enligt SLO:s prislista Returneringskreditering 40 % av dagens pris 
returneraren betalar frakten. 

Arbetsplatscontainrar Enligt separat prislista  

 Skrotningsavgifter 
Trummor och pallar som är främmande eller inte lämpar 
sig för återvinning  

Trätrummor 120 €/trumma 
Engångstrummor och -pallar 20 €/st. 
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Förpackningar  
Priserna gäller fabrikernas standardförpackningar. Andra förpacknings- och skyddskostnader, som avviker 
från det normala, debiterar SLO separat enligt faktiska kostnader.  
 
Minimiavgiften är 5 €/leverans. Kunden svarar för återvinningen eller förstörandet av förpackningsmaterialet. 
Anteckningar av positionskoder på förpackningar 2 €/leveransrad. 
 
Returnering av trummor  
För hela, reparerbara trummor som levererats av SLO och som returneras till SLO:s kontor eller till 
Centrallagret krediterar SLO 40 % av dagens försäljningspris. Returneraren betalar frakten. 
 
Returneringen skall förses med en fraktsedel av vilken framgår: 

 namn och adress på returneraren och den som skall få krediteringen, 
 betalningsadress, 
 antal förpackningar och trummornas nummer, 
 namnet på kontaktpersonen hos SLO som avtalat om returneringen, och 
 forsedel och/eller fakturans nummer. 

 

Mellanlagring 
Med hjälp av mellanlagring kan man avgiftsfritt förvara köpta produkter i transitlagret på SLO:s logistikcentral i 
7 dygn. Därefter debiteras en dygnsavgift enligt lagertjänstens servicetariff. Dygnspriset på lagertjänsten 
inkluderar alla logistiska hanteringskostnader. 

Pris på lagertjänster: 
Minimidebiteringsenheten är alltid en EUR-pall. Om avgiften för över 20 enheter avtalas separat. 
 
Lagrad enhet Pris/€/d Obs! 

Lagring EUR-pall, kolli 2 €   

Lagring Pall/lång 200 cm 4 €   

Lagring Kabelrulle < K12 2 €   

Lagring Kabelrulle >= K12 4 €   

Lagring Knippe över 4 m 4 € Utomhus utan skydd 

Lagring Lång produkt över 4 m 2 € Utomhus utan skydd 

 
 
BESKRIVNING AV LEVERANSSÄTT 
 

Timleverans:  
Leveranssätt i huvudstadsregionen. Sortimentet omfattar över 20 000 artiklar i logistikcentralen i Stubbacka. Ytterligare 
information: www.slo.fi/tuntitoimitus 

Normal leverans: 
Leverans följande arbetsdag till den adress som kunden angett. Om samma leverans innehåller flera leveranser debiterar 
SLO endast en leveransavgift. Om beställningen föranleder flera leveranser (vid olika tider, till olika leveransadresser), 
debiteras avgiften leveransvis. 

Leverans samma dag: 
En beställning som gjorts kl. 7.00–10.00 kan levereras samma dag i huvudstadsregionen oföre kl. 16.  

Leverans 2 arbetsdagar eller senare: 
Leverans inom 2 arbetsdagar eller senare till den adress som kunden angett. Om samma leverans innehåller flera 
leveranser debiterar SLO endast en leveransavgift. Om beställningen föranleder flera leveranser (vid olika tider, till olika 
leveransadresser), debiteras avgiften leveransvis. 

Normal leverans till SLO:s butik: 
SLO levererar normala leveranser följande arbetsdag till den SLO-butik som kunden önskar. 

https://www.slo.fi/tuntitoimitus
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Lokaldistriktsleverans: 
Lokal distriktsleverans är tillgänglig i dessa städer: Joensuu, Jyväskylä, Karleby, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Seinäjoki, 
Tammerfors, Uleåborg, Vasa, Villmanstrand, Åbo. Beställningar mottagna senast kl. 8:30 kommer att levereras senast kl. 
11:00 och beställningar mottagna kl. 11:30 kommer att levereras senast kl. 14:00. 

Leveranser som kräver lyftanordningar: 
SLO levererar frakter som kräver lyftanordningar med fordon som har lyftanordning, såvida kunden inte vid beställningen 
separat avtalar om annat. Leveranser som kräver lyftanordningar ska beställas minst 2 arbetsdagar i förväg.  

Leveranser som kräver specialtransport: 
Leveranser som kräver specialtransport (t.ex. skyddsrör i plast, betong-, stolp- och stålprodukter med en längd på över 4 
m) ska beställas minst 2 arbetsdagar i förväg. Specialtransporter inkluderas inte lossning av leveransen. 

Expressleverans: 
Beställning av illeverans vardagar under försäljningens normala öppettider 7.00–16.00 eller beställnings-centralen kl. 
16.00–17.00. Leveransen sker enligt separat avtal snabbare än normala leveranser. 

Nödleverans: 
Beställning av nödleverans vardagar kl. 17.00–7.00 samt på veckoslut och helgdagar på numret 010 283 3333. 

Postpaket (Paketautomat): 
Postpaket försändelser kommer till den valda paketautomaten i regel följande dag efter kl. 16. I huvudstadsregionen, Åbo 
och Tammerfors levereras paket till automater även lördagar.  
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